
Załącznik nr 4 A do SIWZ 

WYLICZENIE POWIERZCHNI 
 

Ilość powierzchni: 5479,64 m2 

Powierzchnia do sprzątania dzieli się na następujące rodzaje pomieszczeń: 

 Gabinety lekarskie         1367,58 m2 
 Gabinety zabiegowe          346,37 m2 
 WC            200,93 m2 
 Pomieszczenia administracyjne i socjalne        312,94 m2 
 Odpady medyczne / brudowniki             13,32 m2 
 Komunikacja         2351,40 m2 

- w tym klatki schodowe          356,02 m2 
 Pomieszczenia sprzątane pod nadzorem        887,10 m2 

w tym: 
- pomieszczenia biurowe          290,90 m2 
- gabinety             38,83 m2 
- pomieszczenia na II p. bud. A wyłączone z eksploatacji       539,42 m2 
- pomieszczenie PRO-MORTE              5,15 m2 

Sprzątaniem specjalnym objęta są pomieszczenia: Nocnej i Świątecznej Pomocy Doraźnej, która zajmuje  
powierzchnię 149,09 m2 oraz punk profilaktyki intymnej 24H wraz z komunikacją i WC. 

Sprzątanie „pod nadzorem” ze względu na częstotliwość sprzątania: 

 Sprzątane raz na tydzień          61,96 m2 
 Sprzątanie dwa razy na tydzień          32,52 m2 
 Sprzątane raz na miesiąc          157,34 m2 
 Sprzątane raz na kwartał          544,57 m2 

Typy wykładzin: 

 Wykładzina PCV         3239,51 m2 
 Płytki            950,07 m2 
 Posadzka cementowa            28,42 m2 
 Wykładzina dywanowa          220,58 m2 
 Kamień naturalny           608,02 m2 
 Lastriko            386,75 m2 
 Kamień / wykładzina            90,55 m2 
 PCV / stal nierdzewna              8,52 m2 

Typy powierzchni w poszczególnych pomieszczeniach: 

Gabinety lekarskie posiadają wyłącznie wykładzinę PCV:      1367,58 m2 

 Gabinety zabiegowe posiadają wyłącznie wykładzinę PCV:       346,37 m2 
 WC posiadają wyłącznie płytki         200,93 m2 
 Pomieszczenia administracyjne i socjalne: 

- wykładzina dywanowa:          220,58 m2 
- wykładzina PCV:           197,22 m2 
- płytki:              26,00 m2 

 Odpady medyczne / brudowniki posiadają wyłącznie płytki:        13,32 m2 
 Komunikacja 

- kamień / wykładzina:            90,55 m2 
- kamień naturalny:          608,02 m2 
- lastriko:            386,75 m2 
- PCV / stal nierdzewna:              8,52 m2 
- płytki:            595,40 m2 
- wykładzina PCV:           623,59 m2 

 Pomieszczenia sprzątane pod nadzorem 
- płytki:            92,52 m2 
- wykładzina dywanowa:            48,79 m2 
- wykładzina PCV:           540,04 m2 
- posadzka cementowa:              28,42 m2 


